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Stichting Watu Wangu 

Jaarverslag 2021

Grootebroek, juni 2021

Geacht bestuur,

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2021 van Stichting Watu Wangu aan.
Het jaarverslag is samengesteld aan de hand van de thans bekende gegevens.
De staat van baten en lasten sluit op € 3,824.

Hoogachtend,

Theo Koopman
Voorzitter
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Een verslag van het jaar 2021

Ook het jaar 2021 kende nog zijn beperkingen vanwege de Covid19-pandemie. Niettemin hebben we in dit jaar, met kleinere klassen en onder
strikte veiligheidsvoorschriften, 3 cursusprojecten Schoonheidsverzorging en Kleermaken kunnen afronden.

De maatregelen die we hebben genomen om de drempel voor de studenten zo laag mogelijk te maken, blijken wederom van
grote invloed te zijn op de deelname van de studenten.

Van de 143 studenten in het jaar 2021 hadden 47 binnen 6 maanden na voltooiïng betaald werk gevonden of waren
zelfstandige activiteiten gestart waarmee ze geheel in hun eigen levensonderoud en dat van hun gezinnen kunnen voorzien.
Ook nu hebben we weer kunnen vaststellen, dat vrijwel alle deelnemers na voltooiïng van de cursus sociaal en economisch
aanzienlijk actiever zijn dan voordien.

Dankzij de steun van donateurs in Nederland en Kenia hebben we een plaatselijke pastor, die bijzonder actief is met het verlenen van
hulp aan slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld, aan verslaafden, en aan daklozen, geholpen het gebouwtje van waaruit hij zijn 
werk doet, te herbouwen, nadat het in het jaar 2020 in elkaar was gestort.

Verder hebben we noodhulp verleend aan een flink aantal ouderen, die door de Covid-pandemie aan zichzelf waren overgelaten en die 
daardoor dreigden te verhongeren. We hebben voedselpakketten verstrekt en medische hulp georganiseerd.

We danken alle donateurs hartelijk voor hun steun en het in ons gestelde vertrouwen!
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BALANS
31-12-2021 31-12-2020

€ € € €

Activa

Geldmiddelen:
Kas 298 122
Bank 8,937 5,289

9.235 5.411 

Passiva

Eigen vermogen:
Reserve 5,411 17,157
Resultaat boekjaar 3,824 -11,746

9.235 5.411 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021 2020

€ € € €
Opbrengsten

Inkomsten algemeen / Watu Wangu Academy 37,448 13,371
Inkomsten individuele opleidingen 545 -
Inkomsten herbouw Mission Outreach Church 500 -
Inkomsten hulp aan ouderen 4,300 -

42,793 13,371

Kosten
  

Kosten Watu Wangu Centre (onderhoud, reparaties, enz.) 611 349
Kosten opleidingen Watu Wangu Academy 26,300 23,064
Lesmaterialen Watu Wangu Academy 748 431
Kosten individuele opleidingen 604 -
Kosten herbouw Mission Outreach Church 1,334 -
Kosten hulpproject ouderen 7,230 -
Kosten vervoer 1,718 596
Kosten communicatie 181 10
Diverse kosten en uitgaven 243 666

38,968 25,117

Resultaat boekjaar 3,824 -11,746
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